
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO MARTINA

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE – NOTRE DAME
REHOĽNÝ KOSTOL KANONISIEK SV. AUGUSTÍNA REHOLE NOTRE DAME V BRATISLAVE

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 16.   2. 6. nedeľa v Cezročnom období

So 22.   2. Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

Ne 23.   2. 7. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– ako obvykle, na tretiu nedeľu v mesiaci, sa 16. februára uskutoční stretnutie 
priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej).
Program začína modlitbou posvätného ruženca o 10.00 a svätou omšou o 10.30, 
po ktorej bude eucharistická adorácia a možnosť prijatia posvätného škapuliara;

– Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy pozýva na ďalší ročník biblickej 
súťaže Biblia pre všetkých. Všetky potrebné informácie o súťaži sú k dispozícii 
na webovej stránke dku.abuba.sk;

– iniciatíva Zastavme hazard začala zbierať novú petíciu proti hazardu v Bratislave. 
Podpisy sa budú zbierať v deň volieb dňa 29. februára 2020. Iniciatíva urgentne hľadá
ľudí schopných obetovať 4 hodiny času na zber podpisov. Táto obeta môže zachrániť 
životy mnohých rodín. Petíciu musí podpísať 15 % obyvateľov mesta na to, aby sa 
ňou mohlo zaoberať mestské zastupiteľstvo a obmedziť hazard. Rodiny či mladí, ktorí 
by mali záujem pomôcť, nech sa prihlásia cez elektronický formulár na stránke 
www.bratislava.zastavmehazard.sk;

– Základná škola Matky Alexie srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa 
koná v stredu 11. marca, pričom komentované vstupy sú o 14.00, 15.00 a o 16.00. Ide
o výnimočnú možnosť dovedieť sa o histórii aj súčasnosti školy, jej zriaďovateľovi, 
pozrieť si školské priestory, nazrieť aj do školského klubu detí  a spýtať sa na čokoľvek
zaujímavé zo školského prostredia;

– Misionári Saletíni pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa 
uskutoční v dňoch 9. - 15. augusta v Chate Lubetha v Ľubietovej.
Ďalšie informácie sú uvedené na plagáte na výveske kostola;

– na plagátoch na výveske kostola sú k dispozícii informácie o ďalších podujatiach;

– v piatok bude po večernej svätej omši eucharistická poklona.


